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 2 (6شرح منتهى اإلرادات )

 

 . نا محمد وعلى آله وصحبهبيوصلى هللا وسلم على ن ،الحمد هلل رب العالمين
 طعمه أوطهور تغير كثير من لونه أو و : طاهر كماء ورد الثاني :-رحمه هللا تعالى-قال 

لط ما ال يشق غير تراب و بوضع ما يشق صونه عنه أو بخول ،ريحه في غير محل التطهير
بر من عليه حدث أك وقليل استعمل في رفع حدث ولو بغمس بعض عضو ،وما مر ،اولو قصد  

زواله ع وانفصل غير متغير م ،أو إزالة خبث هإال بانفصال ل  وال يصير مستعم  ، بعد نية رفعه
و غمس فيه كل يد مسلم مكلف أ ،مذي دونهه ذكره وأنثييه لخروج بأو غسل  ،طهر عن محل

ونحوه قبل  جرابمكتوفة أو ب حصل في كلها ولو باتتأو  ،نوم ليل ناقض لوضوءمن قائم 
نه لخلوة وطهوره منع م ،مع تيمم غيرهويستعمل ذا إن لم يوجد  ،بذلك أو ال اهنو  اغسلها ثلث  
  .قلتينأو ُخلق بمستعمٍل أو خالفه بصفة غيره ولو بلغ  ،المرأة أو ال 

بينا محمد وعلى آله وصحبه وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ن ،الحمد هلل رب العالمين
 .أجمعين

قسم شرع في بيان ال ،النوع األول والقسم األول من أقسام المياه وهو الطهورلما أنهى الكالم عن 
 ،طاهر ونجسم الماء إلى ثالثة أقسام: طهور و قسوهذا جرًيا على من ي ،الثاني وهو الطاهر

لى هذا م ،هل العلم من يجعله قسمين: طاهر ونجسوعرفنا أن من أ  ل شيخ اإلسالم ابن يوا 
 وعرفنا فيما تقدم من مذهب ،فيه كوكوهو المش ،كابن رزين ،ارابعً  اومنهم من زاد قسمً  ،تيمية

فون عن هذين لتخوالحنفية ي ،في هذا البابا لحنابلة والشافعية متقاربان جد  أهل العلم أن ا
ء اهب فيما خالط الماوالمالكية يختلفون عن سائر المذ ،الط الماء من الطاهراتالمذهبين فيما خ

 .سيأتي على ما ،من النجاسات
في  اطاهرً  ،فإذا كان الطهور هو المطهر وهو مقابل للطهور ،طاهرالثاني من أقسام المياه  

ال و  ،فال يجوز استعماله في رفع حدث ،غير مطهرطاهٌر فقط فالقسم الثاني  ،لغيره انفسه مطهرً 
خ ما عدا ذلك من شرب وطبلكن يجوز استعماله في ،خالف الطهور ،عملست  يرفع الحدث لو ا

 .وغير ذلك
 .غير مطهر كماء ورد

وأي ماء مستخرج سواء  ماء الورد ،طالقاإلبيعني  ج بعالج فإنه ال يسمى ماءً وكل ماء مستخر  
ماء  :ما تقول ،كما هنا: ماء ورد ،يستخرج منه الماء فإنه يضاف إليهأو من غيره  كان من شجر

 ،تخرجه عن كونه ماءً وال  ،فة ال تؤثرضان هذه اإلإلى أن الحنفية يقولون إ اوأشرنا سابقً  ،مطلق
 ،فاإلضافة ال تؤثر في الماء ،وماء البحر ،تأثر الماء بإضافته للبئر هل ،وقالوا: كماء البئر
اإلضافة إلى المؤثر  لكن ،فاإلضافة إلى غير مؤثر ال تؤثر ،واأخطؤ  وا؟أخطؤ لكنهم أصابوا أم 

فاإلضافة إليه  ،اء وظرف للماء ال يؤثر فيهجرد وع؟ هو ميعني هل البئر يؤثر في الماء ،مؤثرة
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

هل  ؟غير مؤثر أمهل هذا مؤثر  ،وأوردنا عليه في درس مضى ماء الرجل وماء المرأة ،ال تؤثر
 .نها غير مؤثرةإقل يقول وال عا هما في ،اغير مؤثرة؟ مؤثرة قطعً  أماإلضافة مؤثرة 

 .كماء ورد
 .وال يطلق عليه اسم الماء بإطالق ،هفإنه يضاف إلي ،وكل ماء مستخرج بعالج من شيء 

 .وطهور تغير كثير
 .أما التغير اليسير فإنه ال يضر 
 . ونه أو طعمه أو ريحه بمخالط طاهر( كزعفرانتغير كثير من ل)

 .حه بمخالطأو ري أو طعمه لونه كثير منتغير 
 ،ثاًل كزعفران ولبن مانتقل إلى القسم الثالث.  اإن كان نجسً ف ،االبد أن يكون هذا المخالط طاهرً  

 فإنه ينتقل من إذا تغير كثير من لونه ،ن أبيض إلى أزرق أو أسود أو أحمرانتقل لونه م ،وحبر
 .فقطا إلى كونه طاهرً  ًرامطه اكونه طهورً 

؟ هل يمكن أن يتوضأ شيخ ن التغير هذا ال يؤثرإهل يقولون الذين يقسمون الماء إلى قسمين 
 يقسمون الماء الوهم  ،هذا ليس بماء أصاًل  ،اي أو بمرق؟! ال يمكنم بلبن أو بحبر أو بشاإلسال

عليه الصالة -ألن النبي  ؛التغير اليسير ال يضرهم يقسمون الماء، . يقسمون المائعات
وهذا مخرج في المسند والسنن  ،أثر للعجين اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها -والسالم

 .من حديث ابن عباس بسند ال بأس به
 .ير كثير من لونه أو طعمه أو ريحهتغ
 فإنه الأما إذا تغير بغير ممازج على ما تقدم  ،االبد أن يكون مخالطً  ،وعرفنا أن هذا بمخالط 

اشتر لي  :فلو قلت لشخص ،ومعنى الفظً ألنه زال عنه اسم الماء  ؛يؤثر في غير محل التطهير
زم ما تقبل؟ تل أمأصفر أو أزرق تقبل  حمر أوفجاء لك بماء لونه أ اشتر لي ماءً  لك أو قال ماءً 

 بقبوله أو ال تلزم؟
 ال تلزم. طالب:

أو ماء خالطه حبر ترضى  وأردت ماًء فجاء لك بحبر مثاًل  ما تلزم. يعني إذا كنت عطشان مثاًل 
 .؟ هذا زال عنه اسم الماءأن تسميه ماء هذا واّل ليس بماء

 في غير محل التطهير
لماء ال يمنع من وصول ا مثاًل ا أو على وجه المرأة مكياجً  ازعفرانً على اليد  يعني لو افترضنا أن

ذي على أو تغير ماء الزعفران ال ،ما غسلت وجهها تغير الماء إلى لون المكياجلف ،إلى البشرة
ال  في محل التطهير وتغيره في محل التطهير ألنه تغير ؛أثر؟ اللون ال يتما يتأثر أماليد يتأثر 

 .رغير متغير؟ حال استعماله غير متغي أم امتغيرً  سمى ماءً ك لما باشرته واستعملته ي  نأل ؛يضره
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 4 (6شرح منتهى اإلرادات )

ما يشق صونه عنه كطحلب وورق ا ولو كان التغير بوضع آدمي قصد   في غير محل التطهير
 .شجر

 رق شجر فإنه ال يتأثر ويبقى: إذا كان التغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب وو هناك قالوا 
شك أنه يوجد والطحلب ال ،وفي التحرز منه مشقة عظيمة ،ألنه يشق صون الماء عنه ا؛طهورً 

ة بهذه المثاب لكنه لما صار ،افي طعمه أحيانً  ،ي الماء في لونهويؤثر ف ،في الماء من غير قصد
ر بما يّ  يعني غ   ،نقل الطحلب من مكان إلى مكانف و جاء شخصلكن ل ،من المشقة لم يؤثر

غير متحقق؟ هناك لم يؤثر لماذا؟ ألنه يشق صون الماء  أملوصف متحقق هل ا اآلن ،يشق
ذا كان بوضع اآلدم ،عنه  عنه؟ ن الماءصو نه يشق إهل نقول ف ،يوا 

 ال يشق. طالب:
ولو كان التغير هذا  ،فالوصف لما سلب رجع إليه الحكم األصلي كغيره من المغيرات ،ال يشق 

الماء  صون  أو بخلط ما ال يشق مثل ما مثلنا جره عنه كطحلب وورق شنبوضع ما يشق صو 
خلطنا  ،اخلطنا معه لبنً  ،خلطنا ماءه أي طاهر من الطاهرات ،عنه بأي طاهر من الطاهرات

 .أو غير ذلك اأو زعفرانً  ،اخلطنا معه حبرً  ،امعه مرقً 
 ،اولو قصد   ،ير ترابأو بخلط ما ال يشق غ

 .يتأثر؟ على كالمهم ال يتأثر ما أميتأثر  االماء ترابً يعني لو خلطنا ب 
ه هذ لكن هو في ،فهو كالماء في التطهير ،)غير تراب( استثنوا التراب لماذا؟ ألنه أحد الطهورين

نزل من نا من الماء الذي اختلط بالتراب ؟ دعو غير مطهر إذا خلط مع الماء أمالحالة مطهر 
لكن كوننا نخلط  ،ا بقين ثم صفي منه ما صفي وبقي مشيء من الطيحصل فيه السماء ثم 
و يلحق ! هل يطلق عليه اسم الماء المطلق أهذا أحد الطهورين :نتوضأ به ونقولو  امعه ترابً 

يأخذ لونه ؟ يعني هناك نوع من التراب يخالط الماء ويمازجه بحيث بغيره من اختالط الطاهرات
 .وطعمه وريحه

 طالب:................
ذا كان طينً و  ،اإذا كان ترابً  اكونه مطهرً  ماًء مطلًقا،ال يبقى  يه فلو وضع  نعم ،فكونه يخلط اا 

ه لكن يبقى أن ،ألنه ال يؤثر في الماء ؛ال يتأثر التراب وبقي الماء فوق  سبشيء من التراب ثم ر 
ن كونه أحد المطهريو  ،هو كغيره من الطاهراتإذا اختلط به وتغير لونه وطعمه ورائحته بالتراب ف

 .اممتزجً  ال اإذا كان منفردً 
  ،اغير تراب طهور ولو قصد   

والذي يتجه أن التراب إذا  ،ولو هذه للخالف القوي  ،ي ولو كان وضع التراب فيه عن قصديعن
 .اسمه عنه ألحق بغيره من الطاهراتوسلب  ،غير الماء

  .التي ال تخالط لط من عود قماري وقطع كافور ودهنوما مر في قسم الطهور مما ال يخا
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 معطوف على أيش؟ ()وما مرله: اآلن قو  
 .............طالب:

)غير ا هذا انتقل إلى كونه طاهرً  ،يشق  صونه عنه أو بخلط ما ال يشقولو بوضع ما  يعني 
 ،؟ اآلن غير الممازج من دهنعني هل هو معطوف على أقرب مذكور( يوما مر اقصدً  ولوتراب 

صون  ما يشق :وهناك قلنا ،ألنها غير ممازجة ؛تؤثر في الماءهذه ال  ،عود قماري  ،قطع كافور
إذا وضع ما  ،أثرا وضع ما يشق صون الماء عنه قصدً  لكن إذا ،الماء عنه ال يؤثر في الماء
 ؟ الحكم واحد أميختلف عما قبله  يغير الماء من غير ممازجة

 ....... الحكم واحد إذا لم يغير طالب:
 ( )وما مرألن قوله 

 .يا شيخ مادام أنه لم يغير الطهور الحكم واحد طالب:
التراب أو ( معطوفة على )وما مر :أنا أريد أن أقرر قوله ،هو في األصل ال يغير )وما مر(

 .؟معطوفة على التي قبلها
 .على التراب طالب:

 ،ا: وهذلقولهم اوما دام وجد التغير طردً  ،تغيره عن مجاورة ال عن مخالطة ،خالط الماءيألنه ال 
وأنه  ،؟ هناك حينما تكلموا عن الطهورقصد أو ال يشترطتغير في الطهور يشترط فيه الهناك ال

يشترط؟  اليشترط فيه القصد أو  ،كافور وعود قماري يمازجه كقطع  ولو غيره ما ال ايبقى طهورً 
 ،يتةمكالماء الذي يتغير بمجاورة  ألن تغيره عن مجاورة ؛ال يؤثر ال هناك وال هنا ايشترط. إذً  ال

 .على التراب وهو معطوف ،فهذا ال يؤثر
على المذهب القلة والكثرة عندهم في حد الو  ،استعمل في رفع حدث ( يعني وماء قليلوقليل)

 .سيأتي تقريره إن شاء هللا تعالى والخالف فيه ،القلتان على ما سيأتي
  .الماء الدائمهي عن االغتسال في وقليل استعمل في رفع حدث للن

  .«حدكم في الماء الدائمال يغتسلن أ»

 .و ما عليه حدث أكبر بعد نية رفعهولو بغمس بعض عض
 ،ن القليل الذي استعمل في رفع حدثاآل ،ي رفع حدث للنهي عن االنغماس فيهوقليل استعمل ف

ننغمس  إنما المقصود به ،قليل نغترف منه ونتوضأ أو نغتسل؟ الهل معنى هذا أن عندنا ماء 
 .يقته المستعملي حقألن هذه ه ؛فيه
ال يغتسلن أحدكم في الماء »للحديث المذكور في الصحيح وغيره :  وقليل استعمل في رفع حدث 

. على كل هذا سيأتي في مواضعهو  «ال يبولن أحدكم» وفي رواية ،«الذي ال يجري  الدائم
ن أل ؛اأو يكون نجسً  ،على أصله اأو يبقى طهورً  ،هل يسلب الطهورية الخالف في هذا النهي

ألنه  ؛مع التحريم ،نه ال أثر له على الماءإمن يقول منهم  :المذاهب في الماء المستعمل ثالثة
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يغتسل فيه تكره هذا  ادت شخًص إذا أردت أن تشرب من ماء ووج ،يقذر الماء على مستعمليه
 .ك من هذه الحيثية جاء النهي عنهفهو قذره علي ،الماء

 ما تشترط لهالوصف القائم بالبدن الذي يمنع م ،فع به حدثألنه ر  ؛يقول: تأثر الماءومنهم من  
وجاء النهي عن هذا  ،ألنه مستعمل ا؛إلى كونه طاهرً  افهو انتقل من كونه طهورً  ،الطهارة

نه ونهي ع ،عم له أثر: ني عنه. نقولهلما ن ءمافي ال اأن لهذا االستعمال أثرً  الولو  ،االستعمال
ا إنم ،اإلى كونه طاهرً ا ذا األثر انتقاله من كونه طهورً كون هلكن ال يلزم أن ي ،من أجل األثر

ي بعيدة كل البعد عن مراد وقاسوا على هذا مسائل ه ،بنوا ،ورتبوا على ذلك ،لكونه يقذره
 ي به في الجمرة ال يرمى به ثانية. لماذا؟الحجر الذي رم :. قالواالحديث
 مستعمل. طالب:

و أفرة هنا لكن هل أركان القياس متوا ،على الماءا ستعمل قياسً م ،على الماءا ألنه استعمل قياسً 
 ،: يبقى على طهوريتهفالقياس ليس بشيء. منهم من يقول ،العلة ال توجد؟ العلة الجامعة موجودة

 .اهرً إلى كونه طا االمذهب ينتقل من كونه طهورً كومنهم  ،على المستعم ل قديرهوال أثر له إال في ت

ن بدن إنجس هل يقول  :ولالذي يق ،كيف نجس؟! ألن االغتسال ،نجسمن يقول: هو ومنهم 
 االغتسال ينجسا إذً  ،غتسال بالبول والبول ينجس الماءلكن لما قرن اال ،الجنب نجس؟ ال يقوله

إًذا  رؤث: ما دام البول يقالوا  «في الماء الدائم وال يغتسل فيه من الجنابة ال يبولن أحدكم»الماء 
 وهي ضعيفة عند أهل ،ل العلم استدالل بداللة االقترانا كما هو معروف عند أهوهذ ،الغسل يؤثر

ر من وضوئه كما صب على جاب -عليه الصالة والسالم-والنبي ا، فهذا القول ضعيف جد   ،العلم
عليه صب  ًمىلما ذهب إلى جابر وهو مغ -عليه الصالة والسالم-النبي  ،في البخاري وغيره
 .لى أنه المستعمل طاهرفدل ع عليه من وضوئه

ي لكي يتبين رأ ،فيما يخالطه الطاهرات ،فيما خالطته الطاهرات -رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم 
 إذا تغير :يقول ما يختلف؟ رأيه أمف كبير عن المذهب يختلف اختالهو شيخ اإلسالم وهل 

ومتى يبقى اسم  ،ماءنه اسم الللغسل والوضوء إذا لم يزل عا الماء بغير النجاسة يبقى صالحً 
شيخ و  ،ر من لونه فالتغير اليسير ال يضر: إذا تغير كثيوهم يقولون  ،االماء؟ إذا كان التغير يسيرً 

ال  ،قته وسيالنه أو حدوث اسم جديد له: ما لم يزل اسم الماء عنه بخروجه عن ر اإلسالم يقول
تراز واء كان يشق االحس ،الطة طاهر لهأو بمخ ،ن أن يكون التغير بسبب طول المكثفرق بي

 ،ماهيخرجه عن مس اكثيرً  اا تغير تغيرً إذ ،عنه أو ال يشق االحتراز عنه. فالمذاهب متقاربة في هذا
 ،ااإلسالم وال عند المالكية أيًض  هذا ال يستعمل ال على المذهب وال عند الشافعية وال عند شيخ

 .اكثيرً  اوهو متغير تغيرً  ،الوضوء بالنبيذ جيزون ألنهم ي ؛إنما يستعمل عند الحنفية
  .بعد نية رفعه ،و بغمس بعض عضو من عليه حدث أكبروقليل استعمل في رفع حدث ول
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

وغمس جاء ف ،نى أنه يمكن رفع بعضه ويبقى بعضه؟ اآلن حدث أكبرهل الحدث يتجزأ بمع أواًل  
و ه؟ الحدث احدثً زأ؟ اآلن هل الماء رفع ما يتج أمهل الماء يتجزأ  ،يده بنية رفع الحدث عن اليد

غمس ا إذً  ،ما ارتفع؟ ما ارتفع أوع المنع بغمس اليد وارتف ،الوصف القائم بالبدن الذي يمنع
جاء وهو جنب وانغمس  خصاآلن عندنا ش ،األنه لم يرفع حدثً  ؛يؤثر في الماء العضو بمفرده ال

احد الحدث ولو بعضو و  اآلن الحنابلة من كالمهم هذا أنه بمجرد مالقاة الماء بنية رفع ،في الماء
الشافعية ال  وعند ،فكيف إذا انغمس بكامله؟! عندهم ينتقل ،إلى طاهر اينتقل من كونه طهورً 
م لما دام في الماء  ،ما ارتفع؟ ما زال أمالماء ارتفع حدثه  ألنه وهو في ؛ينتقل حتى يخرج عنه

 ير من مباشرة الماء عندتأثفال ،فصل عنه صح عنه أنه ارتفع حدثهلكن إذا خرج وان، يرتفع حدثه
في  القول بأن مثل هذا يؤثروهذا على  ،وأما الشافعية فيقولون: من تمام ارتفاع الحدث ،الحنابلة
 .الماء

 .و من عليه حدث أكبر بعد نية رفعهولو بغمس بعض عض
من النوم بعد من الوضوء، ن الجنابة تتجزأ؟ من أين أخذوا أ ،يعني عندهم أن الجنابة تتجزأ 

 بدليل أنه إذا وتثقلن الجنابة تخف إ :. فقالوادل على أنها خفت ،واألكل بعد الوضوء ،الوضوء
 ؛ضعيففهذا الكالم  ،هذه اليدحدث بذلك رفع  افعلى هذا لو غسل يده ناويً  ،توضأ خفت جنابته

لوصف ا خف ولو ،؟ ما ارتفعثهنه ارتفع حدإ :ألن من توضأ لينام أو توضأ ليأكل هل نقول
 .افلم يرفع حدثً  ،ئم بالبدن المانع موجودالقا

دام  وما ،طهارتين إال بانفصاله عن المغسولفي ال وال يصير الماء مستعمل   ،بعد نية رفعه
  .على العضو فطهر امتردد  
أو أصغر إال في رفع حدث أكبر اًل يعني مستعم ،صير الماء مستعماًل إال بانفصالهوال ي

ه نه بمجرد مالقاتإيقولون  كيف إًذا. على العضو فطهور ام مترددً وما دا ،بانفصاله عن المغسول
؟!  تعماًل ث أنه غمسها وأخرجها صار مسنه بغسل عضو من عليه حدإ :! يعني هل نقول؟ينتقل

هم يفرقون في الماء الذي انغمس فيه ولو لم يخرج  ،على هذا يتفق مذهبهم مع الشافعية؟ الو 
 ،وذلك إنما يتم باالنفصال عنه ،حدثإال إذا رفع ال ر مستعماًل ند الشافعية أنه ال يصيوع ،منه

م وما دا ،نفصاله عن المغسولإال با رون ويقربون من الشافعية وال يصير الماء مستعماًل وهنا يقر 
ة ماذا يترتب على مثل الحيثيهذه . لكن لو نظرنا إلى المذهبين من على العضو فطهور امترددً 

ر يرفع حدث الثاني ثم انغمس معه آخ ،مس شخص في ماء وبقي فيه؟ يعني لو انغهذا الخالف
 ؟ما يرفعه أم

 ................... طالب:
ن  ،فال يرفعه ،بمجرد المالقاة صار مستعماًل و  ،صل عندهمما انفألنه  ؛عند الشافعية يرفعه  وا 

إال  ماًل ل: وال يكون مستعألنه يقو  ؛االنغماس الكاملكان قولهم هنا يختلف عن قولهم في 
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ن تغير بالنجاسة فهو فإ ،وانفصل غير متغير ،و إزالة خبث طارئ على ثوب أو أرضبانفصاله أ
على ثوب أو أرض وانفصل غير نجاسة حكمية يعني  ،لكن أزيل به خبث طارئ  ،انجس إجماعً 

طهور؟  أمر لكن إن انفصل غير متغير فإنه عندهم طاه ،اتفاقً اإن تغير فهو نجس  ،متغير
 .طاهر

 .أو انفصل غير متغير مع زواله
إذا  ،ار قبل زوال الخبث حقيقة أو حكمً لكن لو انفصل غير متغي ،زوال الخبث عن محل طهور 

ن الغسلة الواحدة قد أل ؛اقبل زوال الخبث حقيقة أو حكمً  الخبثانفصل غير متغير قبل زوال 
 غسل ما ولغ فيه ،واالستنجاء ،اعدد االستجمار ثالثً األنجاس مع  لكن األمر بغسل ،تزيل الخبث
  .إن فصل من السادسة غير متغير يعني ،االكلب سبعً 

 .نجسعنده  طالب:
 ،ذهبت عينه ( يعني)لكن مع زواله( يعني زوال الخبث. )حقيقة ،غير متغير نجسنجس، نعم، 

 .( بتمام العددا)أو حكمً 
 .رعن محل ط هُ 

 .لسادسة وما قبلها في نجاسة الكلبفي اكما  ،فإن لم يتم التطهير فال ،اأي صار طاهرً  
 طالب:..........................

 ما نظروا إلى ،وا إلى المآلوكأنهم نظر  ،صار مستعماًل  انغمس بجسمه كاماًل  إذا كأنهم يريدون 
فالنهي هنا  ،االغتسالاالنغماس، نهي عن ألنه نهي عن انتهى؛ مل استعمل استعهو ف ،الحال

إلى الجزء أنه مجرد جزء  وهنا لعلهم ينظرون  ،غض النظر عن االنفصالاالغتسال ب عن مجرد
 . ال يؤثر

 .خروج مذي دونهلأو غسل به ذكره وأنثييه 
ل الماء بعد غسل الذكر فإذا انفص ،وينضح بعد ذلك ،خرج منه المذي يغسل ذكره وأنثييهالذي ي

 ؛استعمل في غسل المذي نفسهن الذي ( أي دو . )دونهابسبب المذي فإنه يكون طاهرً  ،واألنثيين
 ،لكن نجاسة مخففة ليست مغلظة ،جس المقرر عند أهل العلم أنه نجسالمذي ن ،ألنه نجس

أما إذا غسل به الذكر  ،انجسً  فإذا غسل به المذي نفسه صار ،لكنه نجس ،ليست كنجاسة البول
 ؟ . لماذاام يتغير بنجاسة فإنه يبقى طاهرً واألنثييان ول

 .ستعملألنه ا طالب:
 ؟استعمل في رفع حدث

  طالب: إزالة خبث.
 الخبث المذي نفسه. ،ه إزالة خبثما في

 طالب:........................
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لكن إذا  ،اإذا غسل بالمذي صار نجسً غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه أو  هو يقصد 
 ا انتقل من الطهورية. لماذوال طهور ،وليس بنجس اعندهم يكون طاهرً  ،نواألنثييغسل به الذكر 

 ؟ إلى الطهارة
 .طالب: ألنه استعمل

 ؟ استعمل في أي شيءاستعمل لكن 
 طالب:.............................

فغسل المذي ثم غسل ذكره  خرج منه مذي ،أن يرفع الحدث وال يريد أن يتوضأما يريد  هوال 
 .وأنثييه

 طالب:...................
األعضاء ال لرفع حدث يتأثر أما لو غسل بقية  ،لرفع الحدث ؛ضاء للطهارةاألع هو غسل بقية

ي الت ةالمسأل ولذلك ،رب من محل النجاسة ألحقوه بحكمهالكن ما ق ،الماء؟ عندهم ال يتأثر الماء
 .عن محل طهور ،مع زوال الخبث و انفصل غير متغير مع زوالهأ، قبلها

 .................طالب:
عمل في إزالة النجاسة يعني مثل الماء الذي است ،من محل النجاسة فأخذ حكمها ه قربألن ؛ال

 . وهذا مثله ،طهور عندهم؟ طاهر ليس بطهور أمهل هذا طاهر  ،وهو غير متغير ،بعد زوالها
 طالب:........................

 عند إلى المسألةنرجع  ،رنقر  ،ق بينهما حتى عند الحنابلة مثاًل الفر  ،هلكن هو ارتفع حدث ،نعم
بأول عضو  صار مستعماًل  ،ال؟ ما ارتفع أم هوخرج منه ارتفع حدثالحنابلة إذا انعمس في الماء 

 ؟يرتفع لم أمارتفع  ،باشره
 طالب:........................ 

ا فال يرتفع حدثه إذ ،مباشرة أول عضو يباشرهب صار مستعماًل ألنه  ؛ما يرتفع أصاًل كالمهم  على
كم إلى حكم إال بعد أن رفع ألنه ما صار انتقل من ح ؛وعند الشافعية يرتفع حدثه ،هاغتسل في
لذي رفع حدث العضو األول ا نهإ :الحنابلة لهم أن يقولوا ،افكيف ينتقل وهو لم يرفع حدثً  ،الحدث
 .عندهم أن الطهارة كما تقدم تتجزأ ألن ؛باشره

 طالب:......................
ولو ذهبنا  ،أفاض فيها النووي في شرح المهذب ة بهذه المسألةطمرتب اهذه فروع كثيرة جد  

 .مثل هذه الفروع ما كفانا شيءقصي نست
 .أو غمس فيه

 ،ناقض لوضوء أو ماء طهور في األصل غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليليعني  
يعني  ،ليد الكفوا أو ماء طهور في األصل غمس فيه كل يد مسلم مكلف، أو حصل في كلها
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تكون لو بهذا القيد أن مست كاملة )كل( إذا غ   ،المراد بها الكف ،من أطراف األصابع إلى الرسغ
 ؟األصابع فقط غامس
 .يؤثرال  طالب:

 ؟ما يتأثر أم)يد مسلم( لو غمس رجله تأثر ال يتأثر الماء، 
 .ال يتأثر طالب:

 .بذلك رفع الحدث تأثر إذا لم ينو  ي ال
 ؟ علىما يؤثر أموغمس يده كاملة يؤثر قظ من نوم الليل ي( طيب جاء كافر واستم)يد مسل

لكن مثل توجيه  ،وهم مسلمون مكلفون  ،ألن الخطاب للصحابة ؛، ال يؤثركالمهم ما يؤثر
ي خلوة المرأة ويبقى أنهم هناك ف ،ب لقوم هل ينفي توجيهه لمن عداهم؟ الخطاب للجميعالخطا

 ؟لماذا ،كافر ما قالوا ولو هنا ،قالوا: ولو كافرة
   .لفظ الحديث يا شيخ طالب:

 .«أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة نهى» :لفظ الحديث األول
 .......... طالب:

إنما ا وال تتوضأ يعني غسل معتبر شرعً  ألنها ال تغتسل ؛بفضل غسل أو بفضل وضوء :وال قال 
وأتوا بحرف لو الذي هو  ،ك ألحقوها بالمسلمةفهنا ،تتطهر من الحيض والجنابة والنفاسهي 

 ،والعلة عندهم في ذلك أنه إذا اتجه النهي للمسلمة فالكافرة من باب أولى ،خالف القوي لل
ي وهنا الكافر الذ ،دينها الكافرة أولى بالنهي عنهاللتي تتحرز من النجاسات وتحتاط المسلمة ا

ما  أماملة في الماء تؤثر لو غمس يده ك ،لخمرويشرب بها ا ،وعرف بذلك ،بيده يزاول النجاسات
 ؟ تؤثر

 .أولى بالتأثير طالب:
 .ن النهي للتعبدإولم نقل  ،ن الماء يتأثرإ :هذا إذا قلنا ،تأثيريكون أولى بال

 .أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف
ن أل ؛ال أثر لها ،تيقظ من النوم في الليل فغمس يدهصبي غير مكلف في العاشرة من عمره اس

يمكن أن  ؟ أاله الخطاب البن عباس في ذلك الوقتلكن أال يتج ،المخاطبين الصحابة وهم كبار
. طيب ألنها يد قائم من النوم ؛مقرون برفع حدثال؟ هنا الغمس غير يوجه الخطاب البن عباس

 ،أو ابن الزبير أو غيره ،فغمس يده -عليه الصالة والسالم-جاء ابن عباس في عصر النبي 
 ؟ما هو مخاطب بهذا الحديث :نقول

 طالب:................
 . ار يرفع حدثً مع أن الصغي ،نظر إلى رفع الحدث في هذانه ال ي  أل ؛، مخاطبمخاطبكغير ال 

 وهي ال تتجه إال للمكلفين؟ ،نها من باب األحكام التكليفيةإأال يقال يا شيخ  طالب:
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 11 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 .ألةهذه المسفي مثل م عليه لوازم لو قلنا بهذا لز 
 .كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليلأو غمس فيه 

 ،ايده في اإلناء حتى يغسلها ثالثً  إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يدخل» :)من نوم ليل( الحديث
وم نمله اإلمام أحمد على ولذا ح ،والمبيت إنما يكون بالليل ،«فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده

واية وهذه الر  ،«إذا قام أحدكم من الليل»: عند أبي داود والترمذي وجاء ،الليل )قائم من نوم ليل(
ه فإن»ولما يفيده قوله في الحديث  ،لقيد كونه من الليل لهذه الروايةفاعتبار ا ،صححها ابن حجر
 ؛اليد ال يجوز. وأما الشافعية فيرون أن غمس والمبيت إنما يكون بالليل ،«ال يدري أين باتت

نتقل من عند الحنابلة ا ،ور أهل العلم ال أثر له في الماءلكنه عند جمه ،لمخالفة هذا الحديث
ل كأو غمس فيه المسألة في الطاهر ) واولذا أورد ،ر في الماءفأثّ  ،اإلى كونه طاهرً  اكونه طهورً 
ناقض للوضوء وليس بخفيف أو  مستغرق  ( يعنيمكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوءيد مسلم 

ما  أوعند الحنابلة يضر  .على أنه لو غمس يده لم يضر الماء: اتفقوا نعاس. يقول ابن حجر
 يضر؟
 يضر. طالب:
ا : اتفقو يقول ،لمشهور في المذهب أن الماء يتأثروهذا هو ا ،فنقل هذا االتفاق فيه ما فيه ،يضر

وقال إسحاق وداود  .لعل قصده أنه ال يضره بنجاسة ،غمس يده لم يضر الماء لو هعلى أن
مشكوك  وبالنص مقطوع بها أ االيد في األصل طاهرة ونجاسته ! أواًل ؟كيف .ري: ينجسوالطب
 ؟فيها

 مشكوك فيها. طالب:
؟! فكيف تنجس ،فعلى هذا اليد طاهرة ،والشك ال يرفع اليقين ،«فإنه ال يدري »مشكوك فيها 

لماء مؤثر في اال أنه فلو  ،للنهي عن هذا العمل ،للنهي عنه ؛ن الماء تأثرإ :الحنابلة الذين قالوا
والجمهور كما يقول ابن حجر:  ،إسحاق وداود والطبري قالوا ينجس يعني وهؤالء لما ن هي عنه،

 . الوجوب في نوم الليل دون النهار وحمله أحمد على ،والجمهور على أن األمر للندب
هو األصل  كونه على الوجوب هذا «قبل أن يغمسهاا فليغسل يده ثالثً » على الوجوب أما كونه
كن تأثير الغمس في الماء محل ل ،فيبقى األمر على الوجوب ،له صارف عرفوال ي   ،في األمر

نما كونه ،إذا قررنا أن اليد طاهرة ،نظر  .يقينوالشك ال يرفع ال ،فإنه شك ،أين باتت ى در ال ي   اوا 

 «ال يدري »كونه  ،العلة غير مجزوم بها ،جمهور من الوجوب إلى الندب العلةالصارف عند ال
فكون العلة  ،الف ما لو علم أنها اتصلت بنجاسةبخ ،هذه علة الشك أنها تخفف من الحكم

والمتجه أن األمر  ،حملون األمر من الوجوب إلى الندبفيها جعلهم ي افيها مترددً  امشكوكً 
ا أن يغمس يده قبل أن يغسلهيبقى أنه يحرم عليه  ،أما تأثيره في الماء فال أثر لهو  ،للوجوب

 .، العلة للتعبدتعبدللاألمر بالغسل  العلة في ،ألن العلة تعبدية ؛الماء ال يتأثرو  ،اثالثً 
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 يعني هل هي علة مؤثرة في الحكم؟ ليست بعلة أوهل هذه علة  «فإنه ال يدري »: قوله ،طيب 
 ،الشك ال يرفع اليقينف ،اأو يجد ريحً  افال ينصرف حتى يسمع صوتً  ؟ من خالل قواعد الشرع

تبقى و  ،شك والتردد ال يرفع يقين الطهارةوهنا هذا ال ،الشك ال يرفع اليقين ،أمر قاعدة كليةذا وه
مؤثر أن هذه العلة المنصوصة وهي التردد في كون اليد بقيت على طهارتها أو اتصلت بشيء 

ر أو علة لتأثي هل هذه العلة علة لألمر بالغسل «فإنه ال يدري ». ال يعني أنها تؤثر في الماء
 الغمس في الماء؟

 طالب: األول.
لهذا األمر فال أثر  ةوهي عل ،وما دامت اليد طاهرة ،فهي علة لألمر بالغسل ،لألمر بالغسل

 .ذه اليد الطاهرة التصالها بالماءحينئذ له
  .قليل في كلهاالماء ال لأو حصيقول: 

   .يعني سواء وردت على الماء أو ورد الماء عليها
 ...............طالب:............

 . لكن أنتالشك ال يرفع اليقينالقاعدة:  ،على القاعدة اآلن عندنا بناءً  ،وكةما هي مشك ،ال
ناء فيه وا   ،؟ أنت عندك إناء فيه طهورلماء المشكوك فيه أنه طاهر بعينهعندك يقين أن هذا ا

ناء فيه طهور ،طاهر ناء فيه نجس ،وا  هل  ،جسون ،وطاهر ،عندك ثالث أواني: طهور ،وا 
ين متردد ب كإنما أمر ال، ؟ بأن هذا طاهر اتجزم بأن عندك يقينً ؟ هل ن هذا من هذا القبيلإ :تقول

سألة فم ،أو فيما يلوث البدن كالنجس ،تقع فيما ال يرفع الحدث كالطاهر وخشية أن ،هذه األمور
 جار  لى القاعدة ألنك ترددت بين ما يزيد المنع وبين الذي ع ؛االحتياط له حكمه ،االحتياط شيء

ثل هذا هل م ،ألنك إن توضأت بهذا أو هذا: هذا نجس وهذا طاهر ؛مثل ما عندنا أنه ال أثر له
األولى أن تبقى  ،واحد نجس، و ت في إناءين واحد طاهر؟ أنت ترددنه من باب الشكإيقال فيه 

 ،وضأ من النجس. احتمال أن تتأو تزاول أحد اإلناءين؟ يعني ما عندك فرق بينهما ،دون طهارةب
ذا  ،أن تصادف الطاهر فتكون أكمل منه واحتمال ،االشخص الذي تيمم أكمل منك قطعً  فيكون  وا 

 . م الحاضر بال شكقدّ ن مبيح وحاضر ي  تردد األمر بي
 طالب:......................

 .امتثال األمر ،لألمر فقط اتباعً ايتصور 
  .الماء القليل في كلها لأو حص

الماء  لأو حص ،ورد عليها وفي الصورة الثانية الماء ،هي وردت على الماء يعني في األول
ب عليها  ،كلها أي اليد بأن صب على جميعها القليل في . أثرتيعني ورد عليها الماء فيعني ص 

اسة كما سيأتي إن شاء هللا النج اسة على المحل وورود المحل علىيأتي الفرق في ورود النجسو 
 .تعالى
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  .باتت مكتوفة: ولو يقول
أورد  بأن ورد عليها الماء، معناه إذا عفو ا أحسن هللا إليك قوله: لو حصل في كلها طالب:

 الطاهر؟ ه .........يدالمتوضأ الماء على 
نفصل اإذا  ،؟ البد أن يرد عليها الماءال أمالبد أن يرد عليها الماء اآلن  ،ورد عليها الماء ،نعم

ي ارتفع بها الوصف طهور وما انفصل عن الثالثة الت ،طاهر ية عندهمغسلة األولى والثانعن ال
عن محل النجاسة  أن ما انفصلكما  ،فما انفصل طهور ،طاهر؟ ارتفع الوصف في الثالثة أم

ذا ورد عليها الماء تأث   ،رتبعد زوالها طاهر. فإذا وردت على الماء أث   م في وال فرق عنده ،روا 
 .ي قسم النجسوسيأتي الفرق بينهما ف ،واإليرادهذه المسألة بين الورود 

 .لقوي ولو باتت مكتوفةلوالخلف  
 . ان فيه ما فيه من نجاسة أو غيرهاوال يمكن أن تصل إلى مك ،مربوطة ال تتحرك

 .باتت مكتوفة أو بجراب ونحوه
أنا  رلما جاء علة في هذا الخب الكن لو قال قائل: منع   ،جاء وأدخلها في كيس ،ككيس صفيق 

ي فن تأثير اليد ال يعفيه هذا م أوال   هل هذا، لكي أضمن. ؛لها في كيسأكتف يدي أو أدخ
 .الماء على قولهم

إلى أنه  إشارة «أين باتت يده ال يدري »: في قوله هل تقى؟ يعنيي  األمر الثاني: هل هذا مما 
ألنه لم يرد  ؛ن؟ الفي هذا الموضع من االحتياط للدي؟ وهل حفظ اليد على المسلم أن يحفظ يده

بعضهم سمع هذا  ،لكن من فعل ذلك معاندة ،فعل ذلكيأنه  -عليه الصالة والسالم-عن النبي 
 أنا ،ال :وقال ،فربطها وأدخلها في كيس وأحكمها ،أنا أدري أين باتت يدي ،وقال: ال ،الخبر

 .افيةالسالمة والعنسأل هللا  ،؟ لما استيقظ وجد يده في دبرهأدري أين تبيت يدي. ماذا حصل له
أو وضع  ،هذا في الشخص الذي استاك في دبرهوقلنا مثل  ،يعني من شؤم االستخفاف بالسنن

وما حصل  ،ود أن هذه أمور تداولها المؤرخون المقص، المالئكة أجنحةيطأ لليه مسامير في نع
 .سببه شؤم مخالفة السنة ومعارضتهالهم 

 .اقبل غسلها ثلث  : يقول 
 .ن وال مرةيفال يكفي مرت 

  .نواه بذلك أو ال
فيصير  ،الحدث بغمس اليد ؟ هناك ينوي رفعلماذا ه، أو لم ينو  الغسل نوى الغسل أو لم ينو  

ذا هيعني  ،فال يحتاج إلى نية ،إزالة النجاسةألن هذا من باب  ؛وهنا ال يحتاج إلى نية ،مستعماًل 
حتاج إلى نية من باب رفع يفلية وذلك من باب التح ،فال يحتاج إلى نية ،من باب التخلية

 . الحدث
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 إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يدخل يده في اإلناء حتى»: )نواه بذلك أو ال( للحديث المعروف
أثم يوأنه  ،المقرر في هذا أن الماء ال يتأثرو  ،«فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده ،يغسلها ثالًثا

 .بغمسها قبل غسلها
 .ويستعمل ذا

 .فيه اليد أو غسل به ذكره وأنثييهالذي غمست  أي الماء 
  .إن لم يوجد غيره مع تيمم 

ست فإذا لم يجد إال هذا الماء الذي غم ،اإلى كونه طاهرً  انتقل من كونه طهورً ا ،اهو صار طاهرً 
يه ألنه ال ينطبق عل ؛ال يتيمم فقط ،ذكره وأنثييه يستعمله مع التيمم فيه يد القائم أو غسل به

وا َماءً }الوصف  د  من  تقلوان ،ألنه ماء متأثر ؛وال يكفي ،هذا واجد للماء، [43]النساء:{َفَلْم َتج 
دثه لم ستعمله إذا لم يوجد غيره مع تيمم. لماذا يتيمم؟ ألن حفي ،فقط اإلى كونه طاهرً  اكونه مطهرً 

 .ولماذا ال يقتصر على التيمم؟ ألنه واجد للماء ،يرتفع
  .أة أولىوطهور منع منه لخلوة المر 

 ،ألن المرأة خلت به ؛منع منه الرجللكن  ،ليس بطاهر لماذا؟ ألنه طهور، أولى باالستعمال
فع مه ير مست فيه يد القائم من نو الماء الذي غ  و  ،بدليل أنه يرفع حدث المرأة ،وبقي على طهوريته

ألنه  ؛ة أولىالذي خلت به المرأ أولى لكن هذا  ،ما يرفع ما يرفع؟ على كالمهم أو المرأةحدث 
ن م   ،طهور  .نع منه الرجل يستعملهوا 

 .نع منه كل أحدفهذا أولى مما مُ  ،أةمنع عنه المر ألنه طهور وال تُ  ؛أولى باالستعمال
ته امرأوهو مجرد توجيه لما ينبغي أن يكون عليه الرجل مع  ،رفنا فيما تقدم أن النهي للتنزيهوع 
 .«اجميعً  ليغترفا»

 .وانفصل غير متغير ،ستعمل في رفع حدث أو إزالة خبثبملط قليل خُ  أو طهور  
بمستعمل في رفع  قليلٌ  لط طهورٌ أو خ   ،رهغي   بمستعمل بحيث لو خالفه صفةً  لططهور قليل خ   

 .يقررون أنه طهور ،روانفصل غير متغيّ   ،حدث أو إزالة خبث
 .رهبحيث لو خالفه صفة غي  

فيسلبه  ،غير لونه فصار أحمر أو أصفر ( أيرهخالف الطهور في صفة من صفاته )غي   
 .الطهورية

 .كالطاهر غير الماء ،ره ولو بلغا قلتينغي  
 لغ الماء الطهور والمستعمل قلتين.يعني ولو ب

غيره أو  م  دَ أ به ما عَ خلط بمستعمل يتوض ،أو خلط بماء أو خلط بمستعمل طيب اآلن العطف 
 .إما في رفع حدث أو إزالة خبث عملوكذا لو خلط بمست ،ال يتوضأ به؟ يتوضأ به

 .)بحيث لو خالفه( أي الطهور
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برائحة هذا المستعمل  ر لونه أو طعمه أو ريحه( أي غي  ره)صفة( أي في صفة من صفاته )غي  
 ،قلتين كالطاهر غير الماء( اآلن حكم هذه المسألة األخيرة اغا معً ره ولو بلغي  فيما ذكر )

أ؟ ما نتوض أونتوضأ به  ،اطاهرً  مستعمالً  ثم خلطنا معه ماءً  ،ينقليل دون القلت عندنا ماء طهور
وعلى  ،طاهرفإنه يتأثر به ال ،قلتين ال يبلغ الطهور قلياًل ما دام الماء  ،بلغ قلتين أو لم يبلغ سواءٌ 

 ؟لكن هل نتيمم أو ال نتيمم ،هذا نستعمله إن لم نجد غيره
 طالب:......................

 يستعمله وال يتيمم. ،يا شيخ ما يتيمم طالب:
ن اكر واألنثيسل به الذومثله ما غ   ،مع التيممستعمل ي  مست فيه اليد غ  ستعمل ذا الذي ي   عندنا

 .يستعمل مع التيمم )وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى( ألنه طهور
 طالب:...................

 .أولى باالستعمال ،يقول أولى
 ...طالب:...................

 .ما تقدموهو أولى باالستعمال مطيب  ،فال يلزم معه التيمم ،ر وصفهما تغي  ر وصفه؟ تغي  وهل 
 .لط بمستعملالمسألة الثالثة: أو خ  

 طالب:....................
لمنع وا ،التأثير فيه خفي والثاني ،ألن األول التأثير فيه ظاهر ؛يعني بين األول ُخلط بمستعمل،

ن نع الرجل مليس فيه أدنى إشكال إال أنه م   ،. يعني عندنا ماء طهورلث بينهماوالثا ،منه أخف
أو  ،مست فيه اليدألنه غ   ؛ر إلى طهورالثاني انتقل من طاه ،على أنه طهور استعماله وهو باق  

لطهور بال ا ،كالمهملوهذا  ،اوهذا طاهر قطعً  ،اهذا طهور قطعً  ،واألنثيانألنه غسل به الذكر 
منزلة هذه ف ،، طهور وطاهر خلطاخلطامًعا . عندنا طهور وطاهر اهر مع التيممالط ،تيمم

 : وهنا يقول ،المسألة بين المنزلتين
 .رهغي  أو خلط بمستعمل بحيث لو خالفه صفة 

كن لو كان على صفة أخرى تغير ل ،ء على صفة الماء الطهور ما يتغيريعني إذا كان هذا الما
من ابن سيرين ذكر عن ي   ال ماإ ،اطهور اتفاقً  ،متغير بمكثه اآجنً  نا أن عندنا ماءً افترض .بها

يتغير خلطناه بماء لم  ،ال في رفع حدث صار طاهرً عم  متغير است  هذا الماء الطهور ال ،كراهته
لكن لو كان هذا الطاهر  ،هذا الطاهر بما ال يمنع الطهارة ألنه تغير ؛رهغي   الطاهر ،رهلونه فغي  

ن هذا متغير لك ،الطهور يتطهر به أم ال يتطهر به؟ ال يتطهر به رنع الطهارة وغي  بما يم امتغيرً 
هذا متغير  ،ممازج ر بغيرأو تغي   ،متغير رائحته بمجاورة ميتة مثاًل  أو ،بما ال يمنع الطهارة

 ،إلى طاهر افانتقل من كونه طهورً  ماًل ه الحدث وصار مستعفيفع األصل فيه أنه طهور ر  
أو  ،لميتةا ألنه كان مجاورً  ؛ر رائحتهأو غي األنه كان آجنً  ؛ر لونهره( غي  ء طهور )فغي  خلطناه بما
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يتأثر؟ ال  ،ن الطهوريعني لو كان هذا التأثير فقط انتقل م ،ر على الطهورتغير بغير ممازج فأث  
سألة أنه لكن يبقى م ،ر في الطاهرير هذا التغير ال يؤثّ مخالطة هذا الماء الذي تغ ايتأثر. إذً 

دم الماء توضأ به السيما إذا ع  . عندهم ي  ع للحدث طهور بماء ال يرفع الحدثاختالط ماء راف
وهم ينظرون إلى  ،أهل العلمبين  السيما وأن الثاني محل خالف قوي  ،ط فيهلْ الطهور الذي ال خ  
 .يتسامحون في مثله ،الخالف إذا قوي 

 طالب:...................
ن كان الطهور أكثر لم نتيممو  ،عني إن كان الطاهر أكثر تيممناي ،األكثر بلغاللحكم اليعني   .ا 

  .طالب: نعم
الف ال خ ط معه مال  الطاهر وخ   في االمسألة، نقول: مادام الخالف قوي   يف اما دام الخالف قوي  

 فمثل هذا ،فيه االطهور مغمورً  لو كان كثر بحيث شك أن التيمم معه يضعف إال لو ال ،فيه
 .مم معهيتي  
 . بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نوهللا أعلم  
 
 


